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วันที่ 4 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุมคอนเฟอรเ์รนซ์ โรงพยาบาลพิชัย 

*********************************************** 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
นายอนุพงค ์  กลิ่นอุดม  นายแพทย์ช านาญการ 
นายธีรุตม์  โรจนองักรู  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายกฤษดา  แซ่เอี้ย   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวนันทวด ี  พิริยะมานนท ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวณัฏฐณิชา หลินเจริญ  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวกัญญาภัทร พานิชย์เลิศอ าไพ  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวณัฏฐ์พชร เอมมณรีัตน์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายภพบด ี  พรหมน้อย  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
นางอัมพรรัตน์  บัวนุช   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
นางสาวมณพัช  ช่ือเจรญิ   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
นางสาวสุพรรณิกา วงศ์รุ้งศร ี  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัตกิาร 
นางสาวขนิษฐา  สันทะวงศ์  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัตกิาร 
นายวัชรวิทย์  ค าปลิว   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัตกิาร 
นายนราธิป  ศรีละออง  เจ้าพนักงานรงัสกีารแพทย์ช านาญงาน 
นางสาวมลทิรา  ยี่อิน   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
นางสาวอรพรรณ  เกิดโต   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ยอด   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
นางสาวพรรณธิดา จันทรป์ระดิษฐ ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
นายณรงค์  พิมพา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางสาวรัตนา  เนียมพ่วง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นายสุวิน  บุญเสือ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นางรัชน ี  ภูริสัตย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางโยษิตา  อยู่เจริญกจิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวชลธิชา  เช้ือต่าย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



นางสาวสุพรรษา  สุขเกษม   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวนพณัช  บุญต่อ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวจันทรจ์ิรา เปลี่ยนอ ารงุ  นักวิชาการสาธารณสุชปฏิบัติการ 
นายธนาพงศ์  โฆษติเวชสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวกมลพร  เนียมกลั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวรจุา  เชตุเหมอืน  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
นางสาวศิริประภา กิ่งเนตร   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นายวุฒิเนตร  โกฏแสง   เภสัชกรช านาญการพเิศษ 
นางสาวฉัฐไพพรรณ อินทรประดิษฐ ์  เภสัชกรช านาญการ 
นางสายธาร  โคทอง   เภสัชกรช านาญการ 
นางสุกานดา  รังษี   เภสัชกรช านาญการ 
นางสาวกิติมา  คร้ามศร ี  เภสัชกรช านาญการ 
นายณัฐวุฒิ  แก้วพร   เภสัชกรช านาญการ 
นางสาวบุษราพร  มูลเขียน   เภสัชกรช านาญการ 
นางราตร ี  มุ่นเชย   เภสัชกรช านาญการ 
นางประภา  นุชกล่ า   แพทย์แผนไทยช านาญการ 
นางสาวจุฑามาศ  ดีครีพ   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นายพิชชากร  ค าแก้ว   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นางเรณู   สมหารวงศ์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
นายอรรถพร  อินต๊ะซาว  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน 
นางสาวพัชรพร  ศรีวิลัย   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน 
นางสาวรุ่งนภา  ล้อสินค า  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน 
นางสาวปรียานุช  เช้ือบาง   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน 
นายวิรัตน์  รอดดีเพง็  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน 
นางสาวพัณณภรณ์ นาคม่วง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน 
นางสาวชลธิชา  เริ่มศริิประเสริฐ  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพรรณนิภา ค าทอง   ทันตแพทย์ช านาญการ 
นายอุดม  ศศิกรวงศ์  ทันตแพทย์ช านาญการ 
นางสาวพุทธิญา  ทิพย์ตัน   ทันตแพทย์ช านาญการ 
นางสาวณัฐชาวดีพร บุญเกิด   ทันตแพทย์ช านาญการ 
นางขวัญใจ  จันทรก์ระจ่าง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 



นางสาวพิมพ์ชญา รักนาค   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
นายอานนท์  ทองแย้ม  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกรู  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
นางสาวสริิรัตน์  ทิมขาว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน 
นางภิญญาพัชญ ์  ทรัพย์มีดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางวิภาพร  พานิชรุ่งโรจน ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางไอลดา  กอบแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสุชาดา  ทิมใหผ้ล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวล าเทียน  สุขโชติ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวรุ่งนภา  สายปัญญา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางวิภาดา  ไกรกิจราษฎร ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางเกษมศร ี  จันทรป์ระเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวกัลยาณี  อ่อนศร ี   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวกชพร  มาน้อย   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายอจีรพฒัน ์  ศรีเนตร   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสุวา   เกิดคุ้ม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางพนมพร  วิรัชลาภ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางมาลิน ี  สนโต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางนวรัตน์  มีใจด ี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางร าพวน  สนโต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางรัดเกล้า  วงษ์กาวิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวอุรสิยา  สง่าเนตร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวนิภาพร  ไกรม ี   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสุนันท ์  เส็งตระกลู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวธนกร  ยังอุ่น   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวกัลยรัตน์  จันทรเ์จริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวศิริขวัญ  ศาลาดิน   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวอัจฉรา  รอดคง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวนภาพร  กองอังกาบ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
นางพรรณี  ยาท้วม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวณัฎฐินี  จารุชัยนิวัฒน ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



นางสมคิด  ข าทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวสุมัชญา  หนชัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวกิตติยา  สมวานิช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวกล้วยไม ้  บัวนุช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางพัชรา  ช้างศรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นายอนุสิษฐ ์  เป็งแก้ว   พยาบาลวิชาชีพชาญการ 
นางสาวดารารัตน์ ทักขิณะ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวอ าพร  ท าทูล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวศรสีอางค ์ ม่วงสอาด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสุฤทัย  อ้นน้อย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางดาราภรณ์  สินทรพัย ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสุวาธินี  พรหมน้อย  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายพลวัฒน ์  บุญเสือ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางกมลชนก  ก้อนกลบี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวปนัดดา  พิมพ์พวง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวสุวัจนีย์  อินทรประดิษฐ ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวสริีธร  ศรีวัฒนกุล  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวสุพรรณี  จิตรเกต ุ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางฐิติกานต์  แป้นจุ้ย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวอรญัญา  ค าพึ่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวภิรมย ์  ค าสวน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางปัญญา  นุ่มมีชัย   โภชนากรช านาญการ 
นางสาวปิฏัฐตรากร บุญด ี   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นางสุมาพร  แซ่คู   นักวิชาการพัสด ุ
นายสันธยา  นุชกล่ า   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 
นางภาวนา  โล่หป์ระเสริฐ  พนักงานพิมพ์ ส 3 
นางสาวเทียมจันทร ์ ทองแว่น  พนักงานพิมพ์ ส 3 
นางทิพวัน  บุญสุวรรณ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1 
นางบุญตา  คมข า   พนักงานการแพทย์และรงัสเีทคนิค ส 1 
นางชูชีพ   หอมมาล ี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 
นางวาจนา  ยิ้มประเสริฐ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 



นางปาริชาติ  อยู่มา   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 
นางพันธวด ี  หลวงชัง   พนักงานหอ้งผ่าตัด ส 1 
นางลัดดา  ยิ้มกล่ า   พนักงานการแพทย์และรงัสเีทคนิค ส 1 
นางสารี ่  ทองสาย   พนักงานประกอบอาหาร 
นางจริน   สุวรรณชาติ  พนักงานซกัฟอก 
นางพรทพิย ์  อยู่หน ู   พนักงานประจ าตึก 
นางคะนึง  วงษ์ไทย   พนักงานประจ าตึก 
นางสาวนณัชชา  เรียงใหม ่  พนักงานประจ าตึก 
นายภัครวัฒน์  ชาน้อย   พยาบาลวิชาชีพ 
นายวัชรพงษ์  แสนประสทิธ์ิ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
นางวรรณพร  ภู่สุนทร   พนักงานเปล 
นายวินัย   แสงเดช   พนักงานพิมพ ์
นายอุทัย  ภู่สุนทร   พนักงานเปล 
นางสาวภาวิณี  กล่อมพงษ์  พนักงานพิมพ ์
นายไพรัช  ทองสาย   พนักงานเปล 
นางกสมุา  เสนะ   พนักงานเปล 
นางสาวสาระภี  เจนป่า   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นายน้ าภัคนาน  มาทา   พนักงานเปล 
นายฉัณณพงศ์  ก้องภัคประภา  พนักงานเปล 
นายสมบท  สีนวลอิน  พนักงานเปล 
นายวิทยา  แท่นทอง  พนักงานเปล 
นางสาวนภัสสร  สุธารักษ์   พยาบาลวิชาชีพ 
นางสาวศุภรัตน์  จันทรห์อม  พยาบาลวิชาชีพ 
นางสาวณัฎฐนันท ์ สินสวัสดิ ์  พยาบาลวิชาชีพ 
นางสาวนิภา  เกิดโต   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวนุจรีพร  หมวกทอง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวปวีณา  หล าพระธาตุ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวนิตยา  สนอ่อง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวณัฏฐกานต์ ราชประดิษฐ ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวล าพ ู  ยี่อิน   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวจริะประภาพร บัวหลาย  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 



นางสาวจุฑาทิพย ์ เกตุอู๊ด   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นายสาธิต  ทองรอด   พนักงานโสตทัศนศึกษา 
นายประสิทธ์ิ  ลอยป้อม  พนักงานบริการ 
นายไกรศร  ม่วงเนียม  พนักงานบริการ 
นายมานะชัย  แจ้งสวะ   พนักงานบริการ 
นายรังสรรค์  ข าทอง   นายช่างไฟฟ้า 
นายรัตนวายุ  รักษา   พนักงานบริการ 
นายเกรียงศักดิ ์  จินดาสรัย  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
นางมานิตา  ทองแย้ม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นางนันท์ลิน ี  อุ่นอก   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นางเฉลียว  มั่งเงิน   พนักงานประจ าตึก 
นายสุนีย์  แก้วจาก   พนักงานประจ าตึก 
นางนิธิพร  จินดาศรัย  พนักงานประจ าตึก 
นางสาวสจุิตตรา  คชนิล   เจ้าพนักงานพสัด ุ
นางวันเพ็ญ  บุญชูประเสรฐิ  พนักงานประจ าตึก 
นายมงคล  พรหมน้อย  พนักงานบริการ 
นางสาวอรอุมา  คิสาลัง   พนักงานเก็บเอกสาร 
นายธนาวัฒน์  เหมันต ์   ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
นายเยี่ยมวุฒ ิ  กุลคง   พนักงานบริการ 
นายสุจิต  รอดศรสีุข  พนักงานบริการ 
นายเชวง  ปานศักดิ์  พนักงานบริการ 
นางสาวกิตติยาภรณ์ พบรม่เย็น  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
นางณริศรา  วิชาพล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
นางศิริกร  ดีก่อผล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
นางสาวจนญัญา  อยู่ยิ่ง   ผู้ช่วยทันตแพทย ์
นางสาวรุ่งทิพย ์  มนูญญา   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นายพอเจตน์  ดีเพ็ง   พนักงานบริการ 
นางนงลกัษณ์  อยู่สา   พนักงานประจ าห้องยา 
นายเลิศชาย  รักษา   พนักงานประจ าห้องยา 
นางอัฒฑน ี  เหมันต ์   พนักงานประจ าห้องยา 
นางสาวดวงกมล   ผาผึง้   พยาบาลวิชาชีพ 



นางสาวกมลธร  ทองใบ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
นางสาวอภิญญารัตน์ แดงโชติ   พนักงานพิมพ ์
นางพิชญธิดา  ไพเราะ   นักวิชาการสาธารณสุข 
นางสาวจรรยาพร ใจค า   นักวิชาการสาธารณสุข 
นางสาวพิมนภา  อ้นเถ่ือน   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์
นางสาวณัฏฐ์ชุดา  เสวกมหาร ี  เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ
นางสาวรัตน์ติกาญจน ์ พลูเกตุ   พนักงานเก็บเอกสาร 
นางสาวชนาธิป  ร าพึงคิด   พนักงานพิมพ ์
นางรวิศรา  พิพัฒธากร  พนักงานธุรการ 
นางสาวเกวลิน  สิทธิเจรญิ  เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ
นายพงศ์พณิช  พาหุกลุ   นักกายภาพบ าบัด 
นายอภิสิทธ์ิ  สิงเหม   พนักงานประจ าห้องยา 
นางสาวมนสัวัน  มณีสีหวัฒน ์  พนักงานการแพทย์และรงัสเีทคนิค 
นางจารุวรรณ  ทาบุดดา  พนักงานวิทยาศาสตร ์
นายธีรพงษ์  หงส์ค า   นักเทคนิคการแพทย ์
นางสาวพรทิพย ์  มุสิกสุตร  พนักงานวิทยาศาสตร ์
นางสาวเปมิกา  อิ่มเพง็   พนักงานพิมพ ์
นางสาวศรุตา  เปียทอง   พนักงานเก็บเอกสาร 
นางสาวนิสา  เสาร์วันนา  พนักงานพิมพ ์
นายสมพล  บุญชูประเสรฐิ  พนักงานประจ าห้องยา 
นางสาวมานิตย ์  แก้วโส   พนักงานเภสัชกรรม 
นายสมชาย  อินทิม   พนักงานประจ าห้องยา 
นางสาวรจนา  แม่นรัตน์  พนักงานประจ าห้องยา 
นางสาวณิชภัทร  แก้ววิเศษ  พนักงานเภสัชกรรม 
นางสาวนิภาพร  แจ้งเอี่ยม  พนักงานพิมพ ์
นางสาวทอฝัน  แจ้งสวะ   พนักงานประจ าตึก 
นางสาวณัฏฐธิดา  เอี่ยมเจริญ  พนักงานประจ าตึก 
นางสาวพิมพพ์ิมล อ้นเถ่ือน   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวบุญยงค์  ภู่ดัด   พนักงานประจ าตึก 
นางสาวอนุสรา  สังบัวช่ืน   พนักงานประจ าตึก 
นางสาวจันทนา  โพหิรญั   พนกังานประจ าตึก 



นางสาววริศรา  สอนประดิษ  พนักงานประจ าตึก 
นางสาวมินตรา  โพหิรญั   พนักงานประจ าตึก 
นางสาววิภาวดี  ดาอ่ า   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นายปริญญา  อินทรห์อม  พนักงานบริการ 
นายภาสพิชญ์  มงคลพสิิฐชัย  พนักงานบริการ 
นางสาวจรัญญา  ทองเทศ   พนักงานธุรการ 
นางสาวพิมพ์วิมล  โอ้ทา   พนักงานพิมพ ์
นางสาวสุนิษา  จันทรท์า  พนักงานพสัด ุ
นางสาวจิตรา  รัตนเสถียร  พนักงานประจ าตึก 
นางสาวสุฑาทิพย ์ จาดทัน   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวสุดารัตน์  แจ้งเอี่ยม  พนักงานเปล 
นายวิชิต   หุ่นแก้ว   พนักงานเปล 
นายเฉลิมวุฒ ิ  ครุฑน้อย  พนักงานเปล 
นางสาวชัชชญา  จ้อยเช้ือ   พนักงานประจ าตึก 
นางสาวยุพา  ยาใจ   พนักงานประจ าตึก 
นางสาวอังคณา  อานันตะ  พนักงานซกัฟอก 
นางสาวสุวรรณภา ฟองสินธ์  พนักงานประกอบอาหาร 
นางสาวสุภาภรณ์  มูลสังข์   พนักงานประกอบอาหาร 
นางสาวพิมพ์วิภา  มาลา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นางสาวกาญจนา  จ้อยเช่ือ   เจ้าพนักงานสถิต ิ
นางสาวลักษม ี  เกตุเที่ยง  เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวสินีนาฏ  นาคอ้าย   พยาบาลวิชาชีพ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1 ข้อสั่งการ จาก กวป (ต.ค.63) 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่1/2564 
 มติ..... รบัรอง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้า งานประกัน ควบคุมการใช้งานงบประมาณ (กลุ่มงานประกันฯ) ฝากภพบดี ดูเงิน
บ ารุง ลงทุน QOF 



 3.2 ติดตามความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบกองทุนยอ่ย ด าเนินการแล้ว......ยงัไม่ชัดเจน ไม้สามารถปฏิบัติได้
จริง แนะน าให้สิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลงานประกันต้องรบัรู้ทกุกองทุน ผอ.มอบประกันติดตามกองทุนต าบล ติดตาม
ยอดงบประมาณที่ได้รับ ทัง้ อบต. และเทศบาล ติดตามการใช้งบประมาณทุกเดือน ใหส้รปุงบประมาณทุกกองทุน
เพื่อไว้ก ากับติดตาม (กลุ่มงานประกันฯ) ด าเนินการแล้ว ให้รายงานทุกเดือน 
 3.3 ติดตามความก้าวหน้า ศูนย์คุณภาพอิเล็คทรอนิคส์ (กลุม่งานประกันฯ) ท าแผนแล้ว ติดตาม 
 3.4 ติดตามความก้าวหน้า ระบบคิวอัตโนมัติ (กลุม่งานประกันฯ) 
       ขาดคนประจ าตู้ 06.00 – 08.00 น. เสนอให้จัดโอท ีรอพิจารณา 
       ขาดคนป้อนข้อมูลเข้าหอ้งตรวจ ฝ่ายการพยาบาลรบัผดิชอบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 
 4.1 การติดตามการใช้งานงบประมาณทุกกองทุน งานประกันน าเสนอข้อมูล (กลุม่งานประกันฯ) 3.2 
กองทุนต าบล อบต.ในเมือง อนุมัติแผน 15 โครงการ 528,063.65 บาท ติดตามของแพทย์แผนไทย รอติดตาม
โครงการ 
 4.2 งานพัฒนาคุณภาพ (กลุม่การพยาบาล) 
       ส่งเอกสารภายใน 21 มาราคม อาจารย์มา 22 กุมภาพันธ์ งบ 18,000 บาท 1 วัน บวก 5,000 
(ประชุม) 
 4.3 สถานะทางการเงินการคลัง (กลุม่งานบริหาร) 
       ณ  Risk Scoring 5 ปัจจุบันมเีงินโอน 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณา 
 5.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกชนิด ด้วยเงินบ ารงุ เนื่องจาก ตามแผนการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง ไม่ให้
ซื้อครุภัณฑ์ปญัหาครุภัณฑเ์สีย ทีซ่่อมไม่ได้ ตู้เย็นคลงัยา 85,00 บาท ของเงินบริจาค 
     เครื่องตัดเหล็ก 4,500 บาท ของเงินบริจาค 
     ที่นอนลม 3 ผืน 19,500 บาท ขอเงินบรจิาค 
     Syringe driver 25,000 บาท ขอเงินบรจิาค 
     เครื่องวัดความดันสอดแขนอัตโนมัติ 65,000 บาท ขอบริจาค 
 5.2 แนวทางการควบคุมปอ้งกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ป ี2564 (งานควบคุมโรค) 
       นโยบาย/การปฏิบัติ...........................มีแผนแล้วรอ นอภ.ลงนาม ตามกล่องบัญชาการเหตุการณ์ 
 5.3 การอบรมเพื่อพฒันาองค์กร ประจ าปี 2564 
       กลุ่มงานบรหิาร....... งบประมาณ สถานที่ ผู้รบัผิดชอบโครงการ บรหิาร+ส่งเสริม 
       มติ งด เนื่องจากสถานการณ์การระบาด โควิด 

5.4 ปรับแผน QOF62 
       มติ เห็นชอบ 



 5.5 งบเหลอืจ่าย 64 
  ๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 2406 ไม่รวมไหล่ทางและรางระบบน้ า 980บาท/ตรม. จ านวน 
833 ตารางเมตร 
  2. ทางเช่ือม แบบ 10902 ราคา 2,500/ตรม. กว้าง 3 เมตร ยาว 59.6 เมตร 
 5.6 แผนปฏิบัติการเงินบ ารุง 64 และ QOF 63  
 5.7 พิจารณาจกัสรรครุภัณฑ์ที่ได้จากงบลงทุน(ค่าเสื่อม) 64 
ระเบียบวาที่ 6 เรือ่งอื่นๆ(ถ้ามี) 

1. PCC เปลี่ยนเป็น NPCU 
๒. กรอบแนวทางการบรหิารผลการปฏิบัติงานและการด่าเนนิการกับเจ้าหน้าทีท่ี่มผีลสัมฤทธ์ิงานต่ า 

เพื่อใหก้ารประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลพิชัย ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสทิธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตริาชการก าหนดให ้ผูบ้ังคับบัญชามหีน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ใต้บงัคับบญัชา และก ากบัติดตามการปฏิบัตริาชการของผู้ใตบ้ังคับบัญชาใหบ้รรลเุป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ ให้ผู้บังคับบญัชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพือ่เสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติ
ราชการ หากบุคลากรใดมผีลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตอ้งให้ได้รบัการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการใหม้ีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลในระดบัอันเปน็ที่พอใจของทางราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบุลากรแตล่ะประเภท ดังนี้  

๑. พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่า ด้วย
การสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมส่ามารถปฏิบัติราชการให้มปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ (ส าหรับ
ข้าราชการ) 

 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕)  ซึ่ง
ก าหนดใหผู้้มีอ านาจสัง่บรรจุ สั่งให้ลกูจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ ๒๘ 
(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ



พนักงานราชการในสงักัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่งหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ ตาม
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  

อ.ก.พ. ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผูม้ีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือ
ระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดท าประกาศ เรื่อง การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด ( กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ) เพื่อใหส้่วนราชการถือปฏิบตัิต้ังแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
ข้าราชการ  
- ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรอืในช่วงเริม่รอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผูร้ับการ ประเมิน

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดตัวช้ีวัดหรอืหลักฐาน
บ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรปูธรรมและเหมาะสมกบัลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินติดตามความก้าวหนา้ของผู้รบัการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผู้้ประเมิน
แจ้งผูร้ับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรบัปรงุ แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติราชการของผูร้ับการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรงุ ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรบัปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี ้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทีป่ระเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดบัที่ต้องให้ได้รบัการ
พัฒนาปรับปรงุตนเอง ต้องแจง้ใหผู้้รบัการประเมินทราบเกีย่วกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการ
พัฒนาปรับปรงุตนเองโดยใหล้งลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลกัฐาน ทั้งนี้ ในการพฒันาปรับปรงุตนเองให้
ผู้บังคับบญัชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการครัง้ต่อไป ดังนี ้ 



     ๑.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพฒันาปรับปรงุตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนา ปรับปรงุ
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)  

     ๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สว่นที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มผีลการประเมินอยู่ในระดบัต้องปรบัปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครือ่งมือประเมินผลการพฒันาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการหรือสมรรถนะ ในการ
ก าหนดค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเองเป็นตัวช้ีวัดรายบคุคลโดยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบการจัดท าค ามั่นฯ ตามแบบที่
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)  

ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฒันาปรับปรงุตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน  

ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบ้ังคับบัญชามีความ  
ไม่เป็นธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผูบ้ังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน 
หลงัจากทราบผลการประเมินและให้ผูบ้ังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดบัถัดไปเพื่อประกอบ 
ความเห็นในการพิจารณา  

ข้อ ๔ เมื่อผู้บงัคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรบัปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง ใหร้ายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบรูณ์ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รบัรายงานแล้วอาจด าเนินการดังตอ่ไปนี ้ 

(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รบัการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ใหส้ั่งให้ออกจากราชการ 
หรือ  

(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพฒันาปรับปรุงตนเองอกีครั้งหนึ่ง โดยการท าค ามั่น ในการ
พัฒนาปรับปรงุตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 

 (๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีการด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบญัชาประเมนิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ผู้นั้นตามค ามั่นครัง้ทีส่องแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไมผ่่านการประเมินในระดบัอันเป็นทีพ่อใจของทางราชการตามค ามั่นใน
การพัฒนาปรบัปรุงตนเอง ใหห้น่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่ง
การให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ  

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล พ.ศ.๒๕๕๒  

 



ลูกจ้างประจ า  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผูร้ับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวช้ีวัด หรือ 
หลักฐานบ่งช้ีความส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินติดตามความก้าวหนา้ของผู้รบัการประเมินอย่าง ต่อเนื่อง 
เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใหผู้้
ประเมินแจง้ผูร้ับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรงุแก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัตริาชการของผูร้ับ
การประเมินในช่วง ๓ เดือนหลงัของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื้อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าอยู่ในระดบัต้อง
ปรับปรงุ ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 
ซึ่งก าหนดใหผู้้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไมส่ามารถปฏิบัติราชการให้มปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม   

พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผูร้ับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐาน
บ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรปูธรรมและเหมาะสมกบัลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินติดตามความก้าวหนา้ของผู้รบัการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายที่ ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผู้้ประเมิน
แจ้งผูร้ับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรบัปรงุ แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของผู้รบัการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกบัรอบการประเมินทีผ่่านมามีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดบัดี ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ พนักงานราชการ
ผู้ใด ซึ่งผูบ้ังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัตงิานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ ประเมิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่า
ระดับดี ใหผู้้บงัคับบญัชาท าความเห็นเสนอผูม้ีอ านาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พรอ้มกบัแจ้งให้กบั
พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
 



พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผูร้ับการประเมิน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวช้ีวัดหรือหลกัฐาน
บ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรปูธรรมและเหมาะสมกบัลักษณะงาน  

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินติดตามความก้าวหนา้ของผู้รบัการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผู้้ประเมิน
แจ้งผูร้ับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อปรบัปรงุ แก้ไข พัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของผู้รบัการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
เพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนกังานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บงัคับบญัชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ 
ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสญัญาจ้าง โดยให้ผูบ้ังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ต่อไป พร้อมกับแจง้ให้พนกังานกระทรวงสาธารณสุขผูน้ั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผล
การปฏิบัตงิาน 

ลูกจ้างชั่วคราว 
                     - ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้หน่วยบริการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงานในภาพรวมของหน่วย
บริการทีจ่ะมอบหมายใหลู้กจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ปฏิบัติ จากนั้นใหผู้บ้ังคับบัญชา/ผุป้ระเมิน 
และลกูจ้างช่ัวคราวฯ แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัตงิานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย ความส าเรจ็ของงาน ผลลัพธ์ที่
คาดหวังจากการปฏิบัตงิานซึ่งลูกจ้างช่ัวคราวฯ ผู้นั้น ต้องรบัผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัตงิานหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเรจ็ของงาอย่างเปน็รูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหลัว
ด้วย 
  - ในระหว่างรอบการประเมิน ใหผู้้บงัคับบัญขา/ผูป้ระเมิน ตดิตามความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิาน 
รวมทั้งให้ค าปรกึษาและน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัตงิาน เพื่อให้ลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง) สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเรจ็ของงานทีห่น่วยบรกิารก าหนด 
  - เมื่อครบรอบการประเมิน ใหผู้้บงัครับบัญชา/ผูป้ระเมินด าเนินการ ประเมินผลการกปฏิบัตงิาน
ของลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารงุ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยบริการก าหนด และจัดท าบัญชี
รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุง) ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน เสนอบัญชีรายช่ือตามล าดับ



คะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา เพื่อความเป็นมาตรฐาน โปรง่ใสและเป็นธรรม
ในการประเมิน ก่อนทีจ่ะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าหนว่ยบริการเพื่อน าไปใช้ในการบริหารบุคคลต่อไป 

1.   - ลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอบงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้ใด ซึ่งผู้บงัครับบัญชาได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ต่อ
ต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้ผูบ้ังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพื่อพจิารณาสั่งเลิก
จ้างต่อไป พร้อมกบัแต่งใหลู้กจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้นั้นทราบภายใน
เจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัตงิานของลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ข้อ 9 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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